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28.06.2013 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 

W PŁOCKU 

 

I. Warunki i tryb przyjęcia do oddziału sportowego: 

1. Termin składania dokumentów i aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych w 

przychodni sportowej mija 31 maja bieżącego roku szkolnego. 

2. Rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. O przyjęcie do oddziału sportowego mogą ubiegać się uczniowie , którzy ukończyli III 

klasę ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22   i innych szkół 

podstawowych. 

4. Rekrutacji dokonuje się na podstawie: 

4.1 podania rodziców z załączonymi aktualnymi badaniami 

lekarskimi przeprowadzonymi przez lekarza pierwszego kontaktu; 

4.2 badań sprawnościowych przeprowadzonych na terenie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 i wskazanej miejskiej 

pływalni (o terminie badań osoby zainteresowane zostaną powiadomione 

telefonicznie); 

4.3 opinii wychowawcy klasy III , która powinna zawierać wykaz ocen  z 

edukacji i zachowania z I półrocza roku poprzedzającego ubieganie się  o 

przyjęcie do oddziału sportowego oraz informację o przewidywanych 

ocenach na koniec roku szkolnego; 

4.4 ankiet dla ucznia i dla rodzica przeprowadzonych podczas spotkania z 

rodzicami i uczniami. 

 

II. Warunki kontynuowania nauki w klasie : 

1. Dobry stan zdrowia potwierdzony opinią lekarską. 

2. Pozytywna ocena wychowawcy oraz nauczycieli uczących w danym oddziale sportowym 

o wynikach dydaktycznych i wychowawczych ucznia. 

3. Pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. 

 



 2 

III. Tryb postępowania w przypadku przerwania nauki w klasie  sportowej. 

1. Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione , aby uczeń mógł kontynuować naukę w 

oddziale sportowym. 

2. Po zakończeniu I i II semestru / w ostatnim tygodniu nauki/ Zespół Szkolenia Sportowego 

dokona kontroli wyników nauczania i ocen zachowania w oddziale sportowym w celu 

weryfikacji uczniów pod kątem spełniania warunków kontynuowania nauki w tychże klasach. 

3. W przypadku nie spełniania przez ucznia warunków kontynuowania nauki w oddziale 

sportowym Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zespołem Szkolenia Sportowego podejmuje 

decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu nauki w oddziale sportowym. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu nauki w oddziale sportowym dany 

uczeń zostaje przeniesiony do klasy macierzystej SP 22 lub innej klasy równoległej, po 

wcześniejszym dokonaniu oceny  sytuacji wychowawczej klasy, do której uczeń zostanie 

skierowany. 

5. O decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie ucznia, który nie spełnia warunków określonych w 

regulaminie zostają powiadomieni rodzice /lub prawni opiekunowie/ ucznia. 

 

 


